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Einfelds, Jānis

SVĒTLAIMĪGO ZEME 

Nepiekāpīgā postmodernista Jāņa Einfelda (1967) prozas pamanāmākā 
atšķirība droši vien ir tieši vēstījuma maniere - ierasti darba autori tā vai 
citādi tomēr atrodas ārpus sava vēstījuma, neatkarīgi no tā, kādā personā 
vēstījums sniegts, taču ne Einfelda tēlojumu pasaulē - tur autors ir literatūras 
karsto punktu reportieris, mīta rašanās tiešs liecinieks. Arī romānā 
"Svētlaimīgo zeme". Izbaudiet!/Dace Sparāne-Freimane.
Kurās tālēs dzimis un ticis auklēts tāds vējš, kas kā traks dēlietis nokritis uz 
zemes, saraustījis mākoņus un apakš kājām ūdeni sakūlis putās, ar kurām 
apšļākt līdz pēdējai vīlei gan veiksmīgos, gan apmaldījušos kuģotājus. 
Jāizlūdzas Dievs, lai vērš žēlastību pār mums, niecīgajiem pīšļiem, grēcīgajām 
kripatām varenā Radītāja valstībā, kur dzīvo zivis žaunainās, gan zāle, gan 
aļģes, gan akmeņi, dieviņ, ļauj neieskriet sēklī mūsu nīcīgajam šķirstam, kas 
visur sludina Tavu varenību, izlaid mūs neskartus tai pasaulē, kur dzīvo akli 
svētlaimīgie...

ROMĀNS

Sēks, Makss

VAJĀTĀJS

Slavena detektīvromānu rakstnieka sievu atrod mirušu sēžam pie galda ar 
smīnā sastingušu seju. Kad no jūras izskalo vēl vienu sievietes līķi, top skaidrs 
– slepkavības nebeigsies, ja vien neizdosies notvert noziedznieku, kurš 
prasmīgi atdarina romānu sižetus. Kā lai notver slepkavu, kurš allaž ir vienu 
soli priekšā izmeklētājiem?

ROMĀNS



Svonsons, Pīters

KATRS LAUZTAIS ZVĒRESTS

Kad Ebigeila Baskina savā vecmeitu ballītē iedzer mazliet par daudz un 
ļaujas gadījuma sakaram ar kādu svešinieku, viņa to uzreiz nožēlo.
Jo Ebigeila patiešām mīl savu topošo vīru – Brūsu Lembu, miljonāru ar plašu 
sirdi. Viņa nolemj šo kļūmīgo soli aizmirst un vairs nekad neatkārtot.Tomēr 
izsapņotais medusmēnesis pārvēršas par murgu, kad Ebigeila saprot, ka 
svešinieks ir viņai sekojis. Vai izstāstīt Brūsam par vajātāju un sabojāt idillisko 
medusmēnesi? Varbūt jātiek ar visu galā pašai?Turklāt uz salas sāk notikt 
kaut kas dīvains – Ebigeila naktī ierauga pārbijušos un ievainotu sievieti, kura 
ieskrien mežā un pazūd. Neviens no kūrorta darbiniekiem netic Ebigeilas 
redzētajam. Arī viņas brīnišķīgais vīrs ne. Pīters Svonsons, pasaulslaveno 
romānu "Līdz nāve mūs šķirs" un "Meitene ar pulksteni sirds vietā" autors, tiek 
dēvēts par jauno klasiķi psiholoģiskā trillera žanrā. Viņa grāmatas ir tulkotas 
vairāk nekā 30 valodās un pārdotas miljonos eksemplāru. Katrs lauztais 
zvērests ir nervus kutinošs stāsts par to, cik atriebīgs var kļūt pieviltais
mīlētājs. Un cik grūti ir saprast, kurš patiesībā ir ļaundaris un kurš – cietējs.

ROMĀNS

Sigurdardotira, Irsa

SĀGA

“SĀGA” ir otrais darbs sērijā par psiholoģes Freijas un detektīva Huldara 
izmeklētājiem noziegumiem.
                                                                                                                     
Skolas pagalmā tiek atrakta laika kapsula ar skolēnu pirms desmit gadiem 
rakstītiem sacerējumiem. Starp tiem viens ir tik savāds, ka skolas vadība 
nolemj to nodot policijai. Tajā ticis izteikts brīdinājums par vairākām 
slepkavībām, kas notiks 2016. gadā – desmit gadus tālā nākotnē. Lai gan 
nešķiet, ka šis pusaudža rakstītais būtu jāuztver patiešām nopietni, Huldars 
un Freija ķeras pie vēstījuma autora identificēšanas. Seko nepatīkami 
notikumi un slepkavības. Huldars un Freija tiek ierauti jaunas šokējošas lietas 
epicentrā, un nu vēstījuma autora atrašana kļūst vitāli svarīga...

Irsa Sigurdardotira (Yrsa Sigurðardóttir, dz. 1963) ir atzīta islandiešu 
kriminālromānu rakstniece, kuras darbi ir tulkoti un izdoti vairāk nekā 30 
valodās un novērtēti ar vairākām literārām balvām. Latviešu valodā izdots 
arī romāns “DNS”.

ROMĀNS



Šadre, Daina

PAGĀTNES ATVARI 

Alma ir izklaidīga, bet sirsnīga trīsdesmitgadniece, kurai ir plašs draugu loks, 
mīļotais puisis un tieksme publicēt pašironiskus stāstus sociālajos tīklos. 
Kādā augusta dienā, kad viņa kopā ar draugu devusies uz teātri, satraukta 
piezvana krustmāte Rita – vienīgā dzīvā Almas tuviniece bez māsas ģimenes. 
Provinces skolotāja satraukta – pēdējās dienās viņa saņem nāves draudus, 
uz mājas durvīm sazīmēti krusti... Abas vienojas, ka Rita līdz skolas gada 
sākumam brauks paciemoties pie Almas, taču nākamajā dienā jaunā 
sieviete saņem ziņu par krustmātes nāvi. Šoku par notikušo pastiprina 
policijas iesaistīšanās – Rita tiešām noslepkavota. Kas gan noslēgtās 
sievietes dzīvē varēja novest pie šādas vardarbības?

ROMĀNS

Robertsa, Nora

MANTOJUMS

Slaveno fitnesa treneri Eidrienu Rizo dzīve nav lutinājusi – viņai nācies sam-
ierināties ar to, ka pašas tēvs viņu nav vēlējies un māte bijusi pārāk aizņemta 
ar savu spožo karjeru, lai pievērstos meitai. Mīlestības siltumu viņa guva pie 
vecvecākiem, ar kuriem bieži pavadīja vasaras.Kad traģiski iet bojā Eidrienas 
vecmāmiņa, viņa acumirklī saprot, ka pienācis laiks atgriezties dzimtajā 
pilsētiņā, lai atbalstītu vectēvu. Eidrienas māte ir pārliecināta, ka meita šādi 
iznīcinās savu biznesu. Bet Eidriena klausa savai sirdsbalsij. Viņa nenojauš, ka 
šis lēmums kardināli mainīs viņas dzīvi…Par pārcelšanos zina arī kāds, kurš 
Eidrienai jau gadiem ilgi raksta draudu vēstules. Tās tiek sūtītas arvien 
biežāk. Vai šis svešinieks tiešām grasās nodarīt viņai pāri?

ROMĀNS

Marlī, Mišela

KOKO. MĪLESTĪBAS SMARŽA

Francija, 1919. gads. Pat augstdzimušas parīzietes jau uzskata par labo toni 
valkāt Koko Šaneles modelētos vienkāršos, bet vienlaikus tik elegantos 
tērpus. Viņa tos veidojusi, mīlestības iedvesmota, taču traģisks negadījums 
pieliek punktu sapņiem par kopdzīvi ar mīļoto. Kā attapties pēc Boja nāves? 
Draudzene pasviež ideju radīt smaržas – kā pieminekli zaudētajai mīlestībai. 
Koko Šaneli šī doma aizrauj, un tā aizsākas leģenda par pasaulslaveno 
parfīmu Chanel No 5. Tā tapšana modes mākslinieci ieved ne tikai aromātu 
pasaulē, bet arī jaunās vētrainās attiecībās.

ROMĀNS



Larka, Sāra

CERĪBA PASAULES MALĀ 

Aizkustinošs mīlasstāsts uz dramatisku vēstures notikumu un krāšņās
Jaunzēlandes dabas fona. Divi jauni cilvēki veido savu likteni un atrod laimi 
mīlestībā par spīti dramatiskām pasaules vēstures lappusēm, kas nosaka 
viņu dzīvi.                                                        
Romāna centrā ir jaunas poļu sievietes Helēnas liktenis. Ir 1944. gada vasara. 
Deportētie poļu civiliedzīvotāji pēc Sibīrijā izciestā ir nokļuvuši pagaidu 
drošībā bēgļu nometnē Persijā. Otrais pasaules karš vēl nav beidzies, bet 
Helēnai un viņas māsai Lucinai paveras iespēja tikt prom no kara izpostītās 
Eiropas – tālā un eksotiskā zeme Jaunzēlande ir gatava uzņemt septiņsimt 
poļu bāreņus, un meitenes ar šo zemi saista lielas cerības. Tomēr izrādās, ka 
braukt drīkstēs tikai viena no māsām.
Ieradusies Jaunzēlandē, jaunā sieviete cer, ka izdosies aizmirst pagātnē 
piedzīvoto, atbrīvoties no vainas izjūtas un sākt jaunu dzīvi, taču atklājas 
kāds nepārvarams šķērslis...
Liktenīga nejaušība viņu saved kopā ar jaunzēlandieti – drošsirdīgo lidotāju 
Džeimsu Makenziju. Vai abiem jauniešiem ir iespējama kopīga nākotne?

ROMĀNS

Baha, Tabea

ATGRIEŠANĀS KAMĒLIJU SALĀ

Maels un Silvija ir tik ļoti ilgotā bērniņa gaidībās, kad pavisam negaidīti 
piesakās pagātne. Maela māte, ar kuru viņš nav ticies gandrīz trīsdesmit 
gadus, ir saslimusi, un viņai nepieciešams atbalsts. Kaut gan Silviju māc 
sliktas priekšnojautas, Maels dodas prom no salas. Neilgi pēc tam Bretaņas 
krastiem nākas pārciest spēcīgu vētru. Liktenis sūta jaunus pārbaudījumus. 
Kamēliju sala tiek pamatīgi izpostīta, un Silvija cieš nopietnā nelaimes
gadījumā.
Tabea Baha ir Vācijā labi zināmas autores literārais pseidonīms. Viņa dzimusi 
Tībingenē un uzaugusi Dienvidvācijā un Francijā, daudz ceļojusi pa visu
pasauli un ceļojumos skatītās ainavas labprāt izmanto savos romānos. 
Latviešu valodā izdoti arī viņas romāni “Kamēliju sala” un “Kamēliju salas 
sievietes”.

ROMĀNS



Troja, Eleonora

AMAZONES NERAUD

Žanna savus ugunīgi rudos matus un ne mazāk ugunīgo temperamentu, pēc 
pašas domām, mantojusi no kāda senča īra. Alise dievina darbu fotostudijā, 
bet vēl vairāk – savu šefu, kurš par to pat nenojauš. Bet Evelīna nevienam 
nesaprotamu iemeslu dēļ grasās aiziet no šķietami perfektās dzīves ar
skaistuli un veiksminieku vīru... Kas apvieno šīs trīs tik dažādās sievietes?
Vai tikai biznesa projekts, ko 2000. gadu sākumā Rīgā uzsāk no ASV 
atgriezies noslēpumains uzņēmējs Ričards Blūms? Vai tomēr pastāv tāds 
fenomens kā patiesa sieviešu draudzība? Romāns "Amazones neraud"
sākotnēji tapa kā literārs seriāls, ko publicēja žurnāls "Ieva" un kas vēlāk tika 
izdots arī grāmatā. Gan seriāls, gan grāmata izpelnījās lielu popularitāti 
lasītāju vidū. Tagad asprātīgais, dzīvesprieka pilnais romāns, piedzīvojis 
jaunu redakciju, atgriežas pie lasītājiem, jo tajā risinātās tēmas nav
zaudējušas savu

ROMĀNS

Paļčevska, Jeļena

ATRAST VIŅU 

Palikusi atraitnēs ar diviem bērniem, burvīgā Sofija nepadodas un sāk dzīvi 
bez viņa, bez mīļotā vīra. Ilgas, lūk, kas kļūst par viņas jauno pavadoni.
Bet draudzeņu uzstājība pārvērš varones dzīvi stāstā “pirms un pēc”. Tikai 
viens randiņš, tikai 90 minūtes ar “GoodAir” pilotu vairs neatstāj iespējas 
nevienam citam vīrietim. Ikvienam pielūdzējam galvenā varone dod “vārdu”, 
visiem, izņemot viņu. Vai Sofija Viņu atradīs?

ROMĀNS

Mārai, Šāndors

ĪSTĀ : JUDĪTE... UN IZSKAŅA 

Cieši saistītajos romānos autors pauž savas domas par mīlestību, kaisli un 
dzīves galējo jēgu. Rakstnieks no parasta laulības “trijstūra” izveidojis
satraucošu psiholoģisku drāmu.
“Īstā” atspoguļo sievas un vīra pārdomas par kopdzīvi, attiecībām. “Judīte 
…un izskaņa” ir stāsts par mīlētāju, par sievieti, kura no bijušās kalpones 
pārvērtusies pasaulīgā dāmā, iznīcinot citu laulību. Tā visa fonā Budapešta, 
kas pamazām atžirgst pēc otrā pasaules kara.

ROMĀNS



Aškinīte, Rasa

GLESUM

Glesum latīņu valodā nozīmē “dzintars”. Romānā tas ir gan galvenās varones 
vārds, gan aistu pārticības pamats mūsu ēras pirmajos gadsimtos, par 
kuriem vizuālā, poētiskā valodā stāsta Rasa Aškinīte (1973) - lietuviešu
literatūras hipstere, kam patīk humors, paradoksi un baltu tautu vēsture.
Romāna “Glesum” vidi viņa uzbūrusi vizuālā, poētiskā valodā, liekot lietā 
arheoloģiskajos izrakumos gūto pieredzi. Tā darbība galvenokārt norisinās 
tagadējās Kauņas apkaimē, taču romāna varoņu ceļi aizved arī uz Senās 
Romas impērijas pilsētām.

ROMĀNS

Rasela, Keita Elizabete

MANA TUMŠĀ VANESA 

2000. Ilgojoties būt pieaugusi, apdāvināta un ambicioza Vanesa, kurai ir 
piecpadsmit gadu, attopas attiecībās ar harizmātisko un neuzticamo 
Džeikobu Streinu - četrdesmit divus gadus veco angļu valodas pasniedzēju.
2017. Apsūdzību vilnis pret ietekmīgiem vīriešiem pieaug.
Pienācis laiks uzņemties atbildību! Streinu seksuālā vardarbībā atmasko viņa 
bijusī skolniece. Šī sieviete uzrunā Vanesu, nostādot viņu neapskaužamā 
situācijā - turpinot klusēt stingrā pārliecībā, ka pusaugu vecumā pati 
labprātīgi iesaistījusies šajās attiecībās, vai pārradīt sevi un savus pagātnes 
notikumus. Bet kā gan Vanesa varētu atraidīt savu pirmo mīlestību - vīrieti, 
kurš viņu pilnībā pārveidoja un allaž ir bijis klātesošs viņas dzīvē?
Vai iespējams, ka cilvēks, kuru pusaudze mīlēja un kurš solījās viņu dievināt, 
patiesībā nav tas pats, par ko uzdodas?

ROMĀNS

Edvardsons, Matiass

LABIE KAIMIŅI

Mīkaels un Bjanka kopā ar bērniem pārceļas no Stokholmas uz nelielo 
Čēpingu, jo šķiet - tur viņu ģimenei būs mierīgāka un draudzīgāka vide. 
Kaimiņi ir laipni un izpalīdzīgi, Mīkaelam atrodas darbs vietējā skolā, bet 
Bjanka mājās rūpējas par abām atvasēm. Idilli pārtrauc negadījums –
kaimiņienes Žaklīnas auto notriec uz velosipēda braucošo Bjanku. Kamēr 
sieva slimnīcā balansē uz robežas starp dzīvību un nāvi, Mīkaels cenšas
saprast, vai tas bija negadījums vai tīša rīcība: viņa dēļ glītā kaimiņiene un 
Bjanka itin nemaz nebija sirdsdraudzenes...
Romānā prasmīgi savērpti dažādi interesanti un aktuāli temati: attiecības, 
neuzticība, greizsirdība, arī vecāku un skolotāju izdegšana, "īpašo bērnu" 
audzināšanas grūtības, nepilno ģimeņu problēmas.

ROMĀNS



Šķēle, Armands

STARP DZĪVI UN BASKETBOLU

Viņš vienkārši gribēja spēlēt bumbu, kas viņam arī labi padevās. Vienīgi ar to 
bija par maz. Izrādījās, ka sistēma nemaz nav tik tīra. Jo augstāk viņš kāpa, 
jo vairāk bija jātur acis vaļā. Slēptie āķi ar meliem, spekulācijām un 
nodevībām - tā viņš iepazina netīro sporta biznesa daļu.
Vēl vairāki neapdomīgi lēmumi, un viņš jau attapās pie neskaitāmām
izšķiestām iespējām. Apdedzināties sanāca ne tikai ar profesionālo sportu. 
Strauji pildījās viņa kriminālā kartotēka - aizturēšana uz robežas, nonākšana 
uz apcietināto sola, padzīšana no Latvijas basketbola izlases, saķeršanās ar 
bandītiem, hokejistiem un taksistiem. Ar visu to pārbaudījumi VĒL nebija 
galā.
Un tomēr viņš mēģināja celties augšā. Tāds ir Armanda Šķēles stāsts "Starp 
dzīvi un basketbolu". Iespējams, talantā visapdāvinātākais savas paaudzes 
latviešu basketbolists, taču arī tas, kuram bija ļoti nežēlīga karjeras līkne, par 
kuru rodas tikai viens jautājums - kā tas varēja notikt?!
Pirmo reizi Armands savā autobiogrāfijā atskatās uz piedzīvoto un ko viņš no 
tā ir secinājis. Grāmatā apkopotas gandrīz četras desmitgades no Armanda 
dzīves, pa kurām sakrājies gana daudz, lai šo stāstu beidzot uzliktu uz papīra.

AUTOBIOGRĀFISKĀ PROZA

Celle, Māra

MEŽAPARKA MEITENE UZAUG AMERIKĀ

Māra Celle dzimusi 1938.gadā žurnālista Jūlija Lāča un Rūtas Skujiņas 
ģimenē. Viņa dzīvoja Mežaparkā. Sešu gadu vecumā kopā ar māti un māsu 
nonāca trimdā Vācijā. Divpadsmit gadu vecumā devās uz ASV. Tur uzaugusi, 
izglītojusies. Nākamo sešdesmit gadu laikā dzīvojusi gan Pensilvānijā, gan 
Kalamazū, Mičigānā, gan Bruklinā, gan Ņūdžersijā, bet visilgāk – Sanhozē, 
Kalifornijā. Apprecējusies ar Ojāru Celli, un viņiem ir divi bērni Kārlis un Ieva. 
Kopš 1990.gadu beigām Māra pa daļai ir atgriezusies Latvijā. Daudz 
rakstījusi latviešu ārzemju presē, pamazām arī Latvijas izdevumos. Līdz šim 
Mārai Cellei Latvijā iznākušas divas grāmatas „Ilgais ceļš mājup”(2010) un 
„Meitene no Mežaparka”(2014). Jaunajā grāmatā „Mežaparka meitene uzaug 
Amerikā” autore stāsta par saviem pirmajiem deviņiem gadiem ASV. Māras 
mūžs sākās Mežaparkā. Visticamāk, tas arī nobeigsies Mežaparkā.

AUTOBIOGRĀFISKĀ PROZA



Blankenhagens, Herberts fon

ATMIŅAS NO VECĀS VIDZEMES 

Šī grāmata glabā personisku stāstu par zēnu, kurš piedzima 19. gadsimta 
beigās vācbaltu aristokrātu ģimenē un bērnību vadīja Klingenbergas
(Akenstakas) muižiņā Rīgas apriņķī – savas laimīgās esības un pasaules 
sākumpunktā.
Brieduma gados rakstītajās atmiņās autors vēsta par savu dzimtu, kas, cita 
starpā, nesusi pasaulē Allažu vārdu. Viņš tēlo nerātnību pārpilnos skolas 
gadus Rīgā, līdz smiekliem aizkustinošo cīņu pašam ar sevi, atklāj jauneklim 
svarīgo. Fonā strauji aug Rīga, un dzirnakmeņos starp Krievijas cara valdības 
rusifikācijas centieniem, arvien draudīgāko latvietību un vācbaltiešu 
aristokrātijas mēģinājumiem stiprināt ietekmi Baltijas provincēs, mostas 
revolūcija. Kā neapturams, liesmojošs vilnis tā veļas pāri vecajai Vidzemei.
Autora viedoklis par notikušo nav glaimojošs, bet citāds tas arī nevar būt. 
1905. gada notikumi un tai sekojošā Agrārreforma tieši skāra viņa ģimeni un 
dzimtu.

AUTOBIOGRĀFISKĀ PROZA

Meijers, Gunārs

LĀČPLĒŠA IELAS MEITENE 

Mūziķis Gunārs Meijers laidis klajā savas dzīves aizkulišu grāmatu "Lāčplēša 
ielas meitene" vai Latvijas šovbiznesa nezināmās aizkulises, kurā stāsta par 
bērnības ēverģēlībām, pikantām un amizantām muzikanta gaitām, armijas, 
makšķerēšanas un hokeja līdzjušanas piedzīvojumiem, sadzīves priekiem un 
grūtumiem.

AUTOBIOGRĀFISKĀ PROZA

Niedra, Andrievs

MANA BĒRNĪBA UN MANI PUIKAS GADI

Andrievs Niedra (1871–1942) ir ievērojams latviešu rakstnieks, rakstījis arī 
dzeju, lugas, kritikas, mūža otrajā pusē pievērsies atmiņu vēstījumiem. 
Grāmatas, kurās atspoguļota viņa pretrunīgā un līdz galam neizvērtētā 
sabiedriskā darbība, pēdējos gadu desmitos izdotas atkārtoti. Lasītājiem 
mazāk zināms ir atmiņu apkopojums “Mana bērnība un mani puikas gadi”, 
kas pirmo reizi turpinājumos publicēts laikrakstā “Latvis” 1926. un 1930. gadā, 
bet grāmatā izdots 1943. gadā Rīgā un 1977. gadā trimdas apgādā “Gauja”. 

AUTOBIOGRĀFISKĀ PROZA



Hānbergs, Ēriks

JUMS UZSMAIDA OMULĪBU KLUBIŅŠ

Uz smaidu un smieklu sesijām gadu gadiem pulcējis interesentus Rīgas 
Latviešu biedrības Omulību klubiņš.
Laika ritumā uzkrājušies stāstījumi un sprēgājumi.
Klubiņa dibinātāji Jānis Ķuzulis, Ēriks Hānbergs un klubiņa līdzpulsinātāja 
Sandra Jansone grāmatai izraudzījušies vēstītāju daudzveidīgos paudumus, 
lai lasītājiem rastos kopiespaids par saturisko izteikšanos.

PROZA

Krahts, Kristians

MIRUŠIE

20.gadsimta 30.gadi – liesmojošs, drudžains modernitātes laiks, it īpaši kino. 
Kāds ievērojams japāņu ierēdnis iztēlojas celuloīda asi starp Tokiju un Berlīni. 
Tāpēc liktenis aizved grūtsirdīgo šveiciešu kinorežisoru Emīlu Nēgeli uz 
Japānu, kur viņš plāno uzņemt šausmu filmu un satikt savu mīļāko Idu. Bet 
viss nenotiek tā, kā plānots, patiesību sakot, nekāda plāna nemaz nav…
Romāns rakstīts pēc džjo-ha-kjū, tradicionālā japāņu Nō teātra shēmas, kur 
darbība sākas lēni, tad paātrinās un beidzas pavisam ātri. Zīmes atsevišķi 
nozīmē ‘sākums’, ‘lūzums’, ‘ātrums, steiga’.

PROZA

Pavlovska, Valentīna

TĒVA MEITA 

Valentīnas Pavlovskas grāmata „Tēva meita” ir aizraujošs stāstījums par 20. 
gadsimta 60. un 70. gadiem Latgalē, pašā Latvijas austrumu pierobežā, 
Ludzas rajonā. Latvijā tas ir pretrunīgu pārmiju laiks, kad sabiedrībā arvien 
vēl dzīvas pirmskara brīvvalsts tradīcijas un vērtības, taču arvien vairāk 
ielaužas padomju iekārtas priekšstati un reālijas – kolhozi, piespiedu iziešana 
no viensētām uz ciematiem, komunistiskā audzināšana skolās, ateisma 
propaganda. Pamatvērtības „Dievs, daba, darbs” ļaužu apziņā pakāpeniski 
tiek nomainītas ar „veikals, pasts un autobusu pietura...”.
Tas viss tiek izdzīvots caur bērna, pusaudzes, jaunietes jūtīgo dvēseli,
emocionāli izstāstīts caur vecāku, kaimiņu, radu stāstiem par Otro pasaules 
karu un pēckara laiku, traģiskais tiek izstāstīts bez sentimenta un jūtināšanās. 
Interesanta nianse ir stāsts par autores senčiem – Ludzas igauņiem jeb 
lutciem, kas līdz šim latviešu daiļliteratūrā ir minēti ļoti reti. Grāmata būs
interesanta arī tiem, kuriem ir jāskaidro, kas tas ir kolhozs un biešu ravēšanas 
normas, kaprona lakatiņš, tintes pildspalvas un bītlenes...

PROZA



Bredforda, Sāra

KARALIENE ELIZABETE II  

Grāmatā pārlūkoti dažādie laikmeti, ko piedzīvojusi Elizabete II: Otrais
pasaules karš, pakāpeniska Britu impērijas valdījumu sarukšana, valdību 
maiņas, krīzes, seksa, spiegu un politiskie skandāli. Būdama valsts galva, 
Elizabete II, kura Lielbritānijā valda vēl šobaltdien, ir pazinusi tādus izcilus 
premjerus kā Vinstons Čērčils un Mārgareta Tečere, valsts vizītēs
apbraukājusi vai visu pasauli un pieredzējusi neaptverami daudz. Līdztekus 
aprakstīta Elizabetes II ģimenes dzīve: sāncensība ar māsu Mārgaretu,
kaislīga aizrautība ar zirgiem un medībām, laulības ar izskatīgo princi Filipu, 
četru bērnu piedzimšana, viņu dzīves līkloči, laimes brīži un traģēdijas...

BIOGRĀFISKĀ PROZA

Rožkalne, Madara

TING, BU DONG 

Dzirdu, bet nesaprotu - 'Ting, bu dong' ir pirmā frāze, ko apgūst ārzemnieki, 
ierodoties Ķīnā. Frāze, kuru viegli izteikt un kuru saprot visi ķīnieši. Lasītāji 
varēs sekot līdzi ģimenes gaitām un kopā ar viņiem noīrēt dzīvokli, atrast 
angļu valodā runājošu auklīti, apmeklēt bērnudārzu, doties pie friziera, 
piedzīvot gaisa piesārņojumu, atrast darbu, doties uz pludmali un daudz ko 
citu. Tāpat autore pastāstīs ko jaunu par ķīniešu virtuvi, viena bērna politiku, 
krāpšanas shēmām Ķīnā, ķīniešu sieviešu skaistuma noslēpumiem, Jauno 
gadu un citiem svētkiem.

PROZA

Lācis, Aris

SIRDS BEZ ROMANTIKAS 

Sirds ķirurga Ara Lāča atmiņu stāsts par dzīvi medicīnā, par sasniegumiem 
un zaudējumiem, par šķēršļiem, ko nācies pārvarēt, un ārsta ikdienu, ko 
neredz pacienti, par to, kas palīdz un kas kavē veikt ārsta misiju. Iespējams 
tagad ir īstais laiks saņemt šo grāmatu, lai labāk izprastu mūsu veselības 
aizsardzības spēku un vājumu, lai atgādinātu, ka mediķis arī ir cilvēks, kuram 
ir vajadzīga arī atpūta, kuram ir prasmes un zināšanas, bet kura aktīvo dzīves 
laiku patērē pretestība pret birokrātiju. Un tomēr tikai ārsts var palīdzēt
slimniekam. Daktera Ara Lāča stāstu par dzīvi «Sirds bez romantikas» literāri 
sakārtojusi Gunta Darbiņa, izdošanai sagatavojusi Latvijas mutvārdu 
vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts», Latvijas Universitātes Filozofijas 
un socioloģijas institūts.

BIOGRĀFISKĀ PROZA



Steiga, Miermīlis

STĀSTI

MIERMĪLIS STEIGA ir Latvijas prozaiķis, satīriķis, viens no detektīvžanra 
aizsācējiem latviešu literatūrā. Izdoti vairāki humoresku krājumi un satīras 
kopkrājumi. Vairāku detektīvromānu autors, divi romāni tika ekranizēti 
(“Pēdējā indulgence”, “Šahs briljantu karalienei”).

STĀSTI

Ozoliņš, Māris

RAGANU FESTIVĀLS

Māra Ozoliņa pirmais stāsts “Raganu festivāls”. Nebēdnīgs studentu
autoceļojums ar asiem, dramatiskiem sižeta pavērsieniem noslēdzas ar 
lielāko traģēdiju pasaules rokfestivālu vēsturē. Balstīts patiesos notikumos, 
bagātināts ar autora piedzīvojumiem un vērojumiem un papildināts ar
krietnu izdomas devu.

STĀSTS

Strēle, Ilze

DZIMTAIS NOVADS IR LOGS UZ PASAULI 

Turot rokās šo grāmatu, aicinām ikvienu padomāt, ko mums nozīmē Vaiņode, 
Embūte, Auguste un pārējā tuvējā apkārtne. Tā ir daļa no mūsu dzīvei 
piederošām sastāvdaļām, vieta, kur esam pavadījuši daļu no savas dzīves, 
vieta, kas paliks atmiņā uz mūžu.
Grāmatā ir apkopoti stāsti par Vaiņodi un tuvējo apkārtni, vietām un 
cilvēkiem, notikumiem ― stāsti par vaiņodniekiem un embūtniekiem, par 
skolām, par kara postu un dzīvi pēc kara, dažādām varām, pakļaušanos, 
uzdrīkstēšanos, darba sparu. Tie ir stāsti, kas dažādos laikos norisinājušies 
Vaiņodē un tās apkārtnē, tie ir stāsti, kas atstājuši nospiedumus.
Ikviens no mums tagad varēs iepazīties ar savu dzimto vietu, tās pagātni.
Šis nav tikai ceļojums Vaiņodes un apkārtnes pagātnē, tas drīzāk kalpos kā 
vēstījums mūsu nākotnei.
/Vaiņodes novada pašvaldība/
.

VĒSTURE



Šteinbergs, Ivars

STROPS

"Strops" ir Ivara Šteinberga pirmais dzejas krājums.Krājuma redaktors Artis 
Ostups: “Šteinbergs vienlīdz labi pārvalda gan panta formu, kurā viņš veido 
neparastas tēlu kombinācijas, gan dzejprozai raksturīgāko stāstījumu. 
Autoram ir stilizētāja talants: atsevišķi teksti veidoti citu autoru manierē, 
tāpat asprātīgi apspēlēts akadēmiskais diskurss. Šteinberga dzejoļu 
intonācija svārstās starp ironisku un nopietnu; saturiski autors pievēršas 
galvenokārt dzīvības un nāves tematikai un ikdienas dīvainībām. Viņam 
padevies krājums, kas spēcīgi papildina latviešu jauno dzejnieku uznācienu.”

DZEJA

Aleksijeviča, Svetlana

PĒDĒJIE LIECINIEKI 

Nobela prēmijas laureātes, baltkrievu rakstnieces un Baltkrievijas opozīcijas 
pārstāves Svetlanas Aleksijevičas vēstures grāmatu “Pēdējie liecinieki.
Bērni Otrajā pasaules karā”. Savas grāmatas viņa būtībā ir noklausījusies, jo 
tie ir patiesi cilvēku stāsti. 100 bērnības atmiņas par Otro pasaules karu
pierakstītas 20. gadsimta 80. gados, kad rakstniece aptvērusi – kara 
šausmas tieši un nepastarpināti pārdzīvojusī paaudze pamazām aiziet. 2013. 
gadā grāmata izdota bez padomju cenzūras “labojumiem”, un papildinātajā 
izdevumā lasāmie virsraksti runā paši par sevi: “Neatdod svešam tēvocim 
tēta uzvalku...”, “Kurš raudās, to nošausim...”. Karš bērnus pārsteidza
Baltkrievijas pilsētās, laukos. Ir bērni, kuri uzauga partizānu vienībās. Viņu 
atmiņu zibšņi ir par zaudētajiem tuviniekiem, mājdzīvniekiem un rotaļlietām, 
par badu, nāvi vai darbu rūpnīcā. Bet kopā – par mīlestību pret dzīvi.

VĒSTURE

Vanaga, Gita

DZIMTU RAKSTOS 

Nīcas novada lielākā bagātība ir tā ļaudis. Strādīgie, uzņēmīgie, izturīgie. Tie, 
kas ne pēc savas gribas piedzīvoja Sibīriju. Var aizmirst un var atcerēties. Var 
piedot, bet ir jāatceras. Šī grāmata ir, lai atcerētos. Šī grāmata ir atmiņu 
piemineklis jums, Sibīriju piedzīvojušie, jūsu bērnībai un jaunībai, jūsu spēka 
gadiem, jūsu sapņiem un cerībām, jūsu mūžam.

VĒSTURE



Elia, Deina

CILMES ŠŪNU AKTIVIZĒŠANA AR UZTURU 

Šīs grāmatas centrā ir pārliecība, ka cilvēka organismam piemīt dabiskas 
spējas aktivizēt cilmes šūnas un šīs spējas katrs cilvēks var veicināt, apzināti 
izmantojot uzturu. Vispirms autore sniedz īsu ieskatu cilmes šūnu tēmā – 
apraksta to dažādos veidus, pastāsta, kāpēc tās tiek izmantotas, izskaidro 
cilmes šūnu transplantācijas un terapijas iespējas utt. Taču galvenā 
grāmatas daļa veltīta izklāstam, kā katrs pats var optimizēt cilmes šūnu 
darbību, līdz ar to uzlabojot veselību, pašsajūtu, dzīves kvalitāti un palēninot 
bioloģisko pulksteni. Autore atklāj, ka cilmes šūnas nav saistāmas tikai ar 
sarežģītiem laboratoriskiem izmeklējumiem un ķirurģiskām manipulācijām. 
Tām ir vistiešākais sakars arī ar mūsu izvēlēm un rīcību pārtikas veikalā, 
virtuvē, guļamistabā, sporta laukumā...

VESLĪGS DZĪVESVEIDS

Elksne, Inga

VESELĪGS UZTURS AR PIRMO KAROTI 

Grāmatas “Veselīgs uzturs ar pirmo karoti” autore Inga Elksne ir viena no 
pirmajām uztura speciālistēm Latvijā Šajā grāmatā autore apkopo gan 
zinātniskās atziņas un ieteikumus bērnu uzturam, gan savu profesionālo 
pieredzi, gan sniedz bezgala daudz krāsainu un garšīgu ēdienu recepšu ar 
saistošiem nosaukumiem pašiem mazākajiem. Grāmata būs ļoti noderīga 
jaunajiem vecākiem, lai jau no pirmajām mazuļa dzimšanas dienām soli pa 
solim apgūtu veselīga uztura zināšanas un prasmes, kā arī mācētu tās īstenot 
dzīvē, gatavojot ne tikai veselīgi, bet arī garšīgi.

VESELĪGS DZĪVESVEIDS

Vītiņa, Lote Vilma

MEITENE

“Meitene” ir Lotes Vilmas Vītiņas debijas dzejas krājums. Grāmatā lasāmi 
dzejoļi, kas tapuši vairāku gadu garumā. Tie sakārtoti sešās nodaļās, katra 
ietver kādas tēmas vai nozīmes dzejoļus. “Tie ir par meiteni, rokām, dārzu, 
brāli, ūdeni, maigumu, krokodiliem, karstumu u. c. Visi kopā tie veido
stāstījumu, savā ziņā meitenes portretu,” tā krājuma autore.

DZEJA



Bikova, Anna

"IDEĀLAS MAMMAS" 

Ja mamma dusmās purina bērnu - viņa sagrauj bērnu. Ja mamma saglabā 
mierīguma masku brīžos, kad viņu pārņem dusmas - viņa sagrauj sevi.
Kā ar to tikt galā un kā no tā izvairīties?         Šajā grāmatā autore izskaidro, 
cik svarīgi mammai mācēt atgūt un saglabāt dvēseles mieru. Tikai, esot 
mierīgai, iespējams atrisināt bērnu konfliktus, pārliecināt, nomierināt un 
pierunāt bērnu. Mierīga mamma ir tas cilvēks, kuram bērns uzticēs savas 
problēmas un dalīsies ar savām emocijām.                                                                                                                     
Grāmatā uzzināsiet kā saprast savas neapmierinātības cēloni, kā nepieļaut, 
ka bērnam iestājas histērija, kad un kā drīkst salīdzināt bērnus ar citiem, kā 
mamma var saglabāt līdzsvaru savā dzīvē, kā arī daudz citas noderīgas un 
interesantas informācijas un metodes ko pielietot ikdienā.

PSIHOLOĢIJA

Lorencs, Juris

VĪNA UN GARŠU PASAULĒ

Kas gan ir ceļojums bez jaunu ēdienu atklājumiem? Un kas gan ir ēdiens bez 
laba vīna malka? Daži apgalvos - vien vējā izmests laiks un nauda.
Šī grāmata aizvedīs lasītāju uz tradicionālajām vīna zemēm - Franciju, Itāliju 
un Spāniju. Uz Atlantijas okeāna ieskautajām Azoru salām, kur vulkāniskā 
lavas augsne briedina retu, unikālu vīnu. Uz saulaino Kaliforniju pie Jaunās 
pasaules vīniem. Uz Bukovinu Ukrainā, kur organiski sadzīvo vīna, alus un 
degvīna kultūras. Un uz mūsu pašu Lubānu, kur top neparasti ābolu un 
rabarberu vīni.

CEĻOJUMI

Harari, Juvāls Noass

HOMO DEUS. CILVĒCES ĪSĀ NĀKOTNE

Grāmatā HOMO DEUS autors pārsteidzošā, provokatīvā un aizraujošā veidā 
stāsta, kā tehnoloģijas maina mūsu sabiedrību un ar kādiem izaicinājumiem 
cilvēce saskarsies jau tuvākajā nākotnē. "Homo Deus jūs satrieks. Homo Deus 
jūs izklaidēs. Un vēl svarīgāk - Homo Deus liks domāt tā, kā iepriekš nekad 
neesat domājis."
Daniels Kānemans, Nobela prēmijas laureāts ekonomikā

SABIEDRĪBA UN TEHNOLOĢIJAS



Ja mamma dusmās purina bērnu - viņa sagrauj bērnu. Ja mamma saglabā 
mierīguma masku brīžos, kad viņu pārņem dusmas - viņa sagrauj sevi.
Kā ar to tikt galā un kā no tā izvairīties?         Šajā grāmatā autore izskaidro, 
cik svarīgi mammai mācēt atgūt un saglabāt dvēseles mieru. Tikai, esot 
mierīgai, iespējams atrisināt bērnu konfliktus, pārliecināt, nomierināt un 
pierunāt bērnu. Mierīga mamma ir tas cilvēks, kuram bērns uzticēs savas 
problēmas un dalīsies ar savām emocijām.                                                                                                                     
Grāmatā uzzināsiet kā saprast savas neapmierinātības cēloni, kā nepieļaut, 
ka bērnam iestājas histērija, kad un kā drīkst salīdzināt bērnus ar citiem, kā 
mamma var saglabāt līdzsvaru savā dzīvē, kā arī daudz citas noderīgas un 
interesantas informācijas un metodes ko pielietot ikdienā.

Dempsija, Eimija

GALAMĒRĶA MĀKSLA

Eimija Dempsija mūs prasmīgi izvada caur brīnišķīgākajiem galamērķa 
mākslas darbiem visā pasaulē: gan Roberta Smitsona Spirāles molu Jūtā, 
ASV, Neka Čanda Klinšu dārzu Indijā un Entonija Gormlija veikumu Austrālijā, 
gan uz mākslas parkiem tepat Pedvālē un Viļņas pievārtē. Dzīvīgo tekstu 
papildina lieliskas fotogrāfijas, hronoloģija, karte un informācija par to, kur 
un kā šos mākslas darbus atrast.

MĀKSLA

Rada, Natalī

PAŠPORTRETI

Grāmatā aplūkota pašportreta attīstība septiņu gadsimtu garumā.
Natalī Rada sniedz svaigu skatījumu uz šī visnoturīgākā žanra popularitāti 
dažādās pasaules valstīs, pēta, kādā vēsturiskajā kontekstā tas radies un 
pilnveidojies, un vērtē tā nozīmīgumu mūsdienās. Viņa komentējusi
pašportretu lomu bezgala atšķirīgu mākslinieku daiļradē: grāmatā aprakstīti 
gan Mikelandželo, Rembrants van Reins un Vinsents van Gogs, gan Frīda 
Kalo, Sindija Šērmane un Zanele Muholi. Šajā dzīvīgajā un aizraujošajā 
tekstā Rada izvēlējusies zinātkāras vērotājas pozīciju. Viņa apšauba
līdzšinējos pieņēmumus, aicina palūkoties uz mākslu no negaidīta
skatpunkta, mudina atklāt, kā mainījusies mūsu attieksme pret patību
laikmetā, kad mēs vairāk nekā jebkad agrāk uzdodam jautājumus par savu 
identititāti

MĀKSLA

Birzniece, Juta

CEĻVEDIS SKOLĒNIEM ZINĀTNISKI
PĒTNIECISKĀ DARBA VEIKŠANĀ

Mācību materiāls, kas sniedz iespēju skolēnam labāk saprast zinātniski 
pētnieciskā darba rakstīšanas noteikumus. Apkopotā informācija atvieglo 
darbu skolotājam norāžu došanā. Darba lapas ļauj labāk izprast pētījuma 
plānošanas procesu, pētījuma metožu izvēli un sagatavoties darba
prezentācijai.

METODISKIE LĪDZEKĻI



GRĀMATAS KRIEVU VALODĀ

Пальчевска, Елена

НАЙТИ ЕГО

Оставшись вдовой с двумя детьми, обворожительная София не сдается 
и начинает жизнь уже без него, без любимого мужа. Тоска — вот что 
становится ее новым спутником. Но настойчивость подруг превращает 
жизнь героини в «до и после». Всего лишь одно свидание на 90 минут, с 
пилотом «GoodAir», не оставило ни одного шанса другим мужчинам. 
Каждому из своих поклонников героиня дает «имя», каждому, кроме 
него. Удастся ли Софии найти Его?..

ROMĀNS


